
 

 23.3.2020         לכבוד

 המקומי השלטון  מרכז"ל מנכ, דולברגשלמה  מר                     התכנון מינהל לית"מנכ' דלית זילבר, גב
             האוצר משרד"ל מנכ"ד, באבשי  מר                הלאומי הדיור מטה ראש, ביילסקיזאב  מר
 המדינה שירות נציבות מנהל' דניאל הרשקוביץ, פרופ                                             הכלכלה שראלי כהן,  מר
                   הממשלה ראש משרד"ל מנכמ"מ , פרץ רונן מר

 

 , רב שלום

 בכלל מגזרי המשק – תוכניות וקידום תכנון  תהליכי המשכיות: הנדון 

איגוד המתכננים בישראל מבקש לחזק את ידי מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, וראש מטה הדיור 
על פעילותם המהירה והנחושה למען המשך פעילות מוסדות התכנון הארציים הלאומי, מר זאב ביילסקי, 

ת ועדות והמחוזיים. החלטתם להחזיר לפעילות, במתכונת מיוחדת ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, א
התכנון המחוזיות והארציות מהווה צעד חשוב ונדרש, ונעשה בשיקול דעת. הדרך בה הם מובילים את 

מערכת התכנון מביאה לידי ביטוי את יכולות המערכת, הן מבחינת ההון האנושי והן מבחינת המערכות 
 ק. הטכנולוגיות וההערכות המוקדמת שכבר נעשתה בתחום התכנון לעבודה מקוונת ומרחו

עם זאת, צעדים אלו לא יהיו שלמים, ולא יוכלו להביא להשגת המטרה של המשך  פעילות התכנון והכנת 
 המשק ליום שאחרי, באם לא תיושם בכלל המוסדות העוסקים בהליכי תכנון. 

המתכננים במגזר הציבורי: משרדי הממשלה השונים והרשויות רבים מאוד מלמרבה הצער נכון להיום 
 , באופן שבחלק מהמשרדים אין מתכננים שהוגדרו כחיוניים.  לא קיבלו אישור לעבודה מרחוק המקומיות

משרד מצב בו מתכננים במשרדי ממשלה חיוניים כגון משרד הבינוי והשיכון, משרד הגנת הסביבה,  
הכלים   או מחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות מנועים מלעבוד, למרות שהם מצויידים בכלהבריאות, 

 לעבודה מרחוק, לא יעלה על הדעת. 

ישיבות אלו כאשר מרבית  תערכנהקיום ישיבות הועדות המחוזיות והארציות הינו צעד חיוני, אך כיצד 
חלק גדול  בשל איסור על עבודה מרחוק? יתר על כן,  ןהמתכננים במגזר הציבורי מנועים מלהשתתף בה

עבודה חיונית זו, העוסקת בבניית . ם הגשה לאישור הועדותעבודת התכנון נעשית על שולחן התכנון, טרמ
תשתיות המחר של החברה הישראלית, שיאפשרו למשק לצאת מהמשבר הכלכלי העומד לפתחו, תכנון של 
תשתיות לאומיות, מערכות תחבורה, תחנות כוח, מרכזי עסקים ועבודה, ושכונות מגורים חדשות, נעצרה  

 וק על המתכננים במגזר הציבורי. בשל איסור על עבודה מרחבחלקה 

אנו קוראים למשרדי ראש הממשלה, האוצר, הכלכלה והבריאות ולנציבות שירות המדינה, להכריז על  
במשרדי הממשלה השונים וברשויות המקומיות, כעובדים חיוניים שעבודתם  העוסקים בתכנון ערים

 נדרשת בשעת חירום, ולאפשר להם להמשיך עבודתם מרחוק.  

יחידות אנו קוראים למרכז השלטון המקומי לפעול על מנת לסייע לרשויות המקומיות להחריג את עובדי 
ולאפשר גם להם עבודה כה נדרשת בימים אלו, תוך שימוש בכלים של עבודה מרחוק ושמירה על   ההנדסה

 כל הנחיות משרד הבריאות.

המקומיות, במשרדי תכנון פרטיים, משולבת כיום בכל משרדי הממשלה, ברשויות ההמתכננים  קהילת
לפעול,   להמשיך לנו ולאפשר, התכנון מערכת שיתוק את לעצור לכם קוראים אנו  .בעמותות ובאקדמיה

 שלאחר ימיםהמדינה ל הכנת ולצורךמתוך הבנה כי מדובר במערכת חיוניות וחשובה למשק בימים אלה 
 . המשבר

 ,בברכה

 ' נורית אלפסי                            פרופ' ערן רזיןפרופ            גבריאלי תמי מתכננת
  ס/יו"ר איגוד המתכננים  בישראל  "ר משותפת                         ס/יו"ר איגוד המתכננים בישראל   יו

 בישראל המתכננים איגוד

                                                  


